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Agora nie jest jednak jednym z największych beneficjentów mechanizmu jednego procentu, co rodzi pytania o to, 
czy kontrole te nie mają motywacji politycznej.  
 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – regulacja Unii Europejskiej dotycząca ochrony danych 
i prywatności – weszło w życie w 2018 roku, nakładając dodatkowe obowiązki i obciążenia na organizacje społeczne 
oraz inne podmioty. Samo rozporządzenie nie wskazuje dokładnie żadnych konkretnych środków ochrony danych 
osobowych ani tego, jakie dokumenty należy przechowywać, aby spełniać wymogi RODO.. Z tego względu każdy 
podmiot przetwarzający dane osobowe, w tym organizacje obywatelskie, musi opracować własne metody ochrony 
danych, dostosowane do charakteru swojej działalności. Konieczność wypracowania własnej polityki ochrony 
danych zgodnej z RODO stanowi duży problem dla wielu organizacji, które na ogół nie mają na to środków ani 
czasu. 
 
W trakcie roku instytucje publiczne nękały niektóre organizacje i grupy osób. Podmioty działające na rzecz praw 
kobiet, w tym na przykład Stowarzyszenie BABA z Zielonej Góry, zostały wplątane w postępowanie karne 
przeciwko jednemu z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oskarżonemu o oszustwo, chociaż ich jedyny 
związek ze sprawą polegał na tym, że otrzymały wsparcie ze środków publicznych nadzorowanych przez 
oskarżonego urzędnika. W związku z tą sprawą jeszcze pod koniec 2017roku do biura organizacji wkroczyła policja, 
zajmując jej komputery i dokumenty (także zawierające dane osobowe beneficjentów). Natomiast w 2018 roku 
prokuratura wzywała przedstawicieli organizacji do składania zeznań. W wyniku tych działań, prowadzonych przez 
organy państwa, niektórzy pracownicy, którzy nie chcieli być wmieszani w takie postępowanie, odeszli z organizacji. 
Ponadto wizerunek tych organizacji w ich własnych środowiskach został nadszarpnięty. 
 
Inne organizacje poddawano wzmożonym kontrolom podatkowym, które mogły być związane z rządową polityką 
uszczelniania systemu poboru podatków. Podczas tych kontroli inspektorzy wykryli pewne drobne 
nieprawidłowości, które mogły skutkować karami finansowymi. 
 
Nowelizacja Ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej, przyjęta w czerwcu, wprowadziła system certyfikacji dla 
organizacji społecznych świadczących pomoc prawną pro bono. Wedle wprowadzonych w niej nowych rozwiązań 
administracja rządowa na szczeblu regionalnym będzie przyznawać certyfikaty określające, która organizacja może 
świadczyć takie usługi i mieć dostęp do środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Zmiany te weszły w życie 
już w styczniu 2019 roku. 
 
W listopadzie 2017 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpiło z wnioskiem o ustanowienie 
zarządu komisarycznego nad Fundacją Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (Obywatele RP), otwarcie 
sprzeciwiającą się działaniom obecnego rządu. Fundacja została oficjalnie powiadomiona o decyzji sądu o wszczęciu 
postępowania w maju 2018 roku. Ministerstwo, które sprawuje nadzór nad fundacją, oskarżyło ją o podżeganie do 
działań niezgodnych z prawem oraz znieważanie prezydenta i innych organów władzy. W listopadzie sądy odrzuciły 
wniosek ministerstwa, stwierdzając, że nie naruszono żadnych przepisów prawa. 
 
W 2018 roku w kilku wypadkach władze lokalne próbowały odmówić prawa do organizowania zgromadzeń. 
Władze w Lublinie zakazały Parady Równości, a te w Warszawie i we Wrocławiu zakazały Marszu Niepodległości. 
We wszystkich tych sytuacjach władze twierdziły, że ich decyzje wynikały ze względów bezpieczeństwa. Ostatecznie 
sądy odrzuciły te decyzje, pozwalając na zorganizowanie marszów.  
 
W 2018 roku pojawiły się także nowe próby ograniczenia współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami 
publicznymi. Zorganizowano kampanię oszczerstw przeciwko inicjatywie Tęczowy Piątek, w ramach której 
organizacje działające na rzecz walki z dyskryminacją oraz skupiające się na problemach dotyczących lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTQI) organizowały w szkołach wydarzenia mające 
budować zrozumienie dla różnorodności seksualnej. W 2018 roku niektórym organizacjom uniemożliwiono wejście 
do szkół w celu przeprowadzenia takich przedsięwzięć. Ponadto nękano nauczycieli, którzy brali w nich w udział,  
a uczniom obniżano oceny ze sprawowania. Podobnie władze uniemożliwiały w wielu szkołach organizację Tygodnia 
Konstytucyjnego – kampanii edukacyjnej Stowarzyszenia im. Zbigniewa Hołdy skierowanej do uczniów szkół 
ponadpodstawowych, która dotyczy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunału Konstytucyjnego.. Natomiast 
sędziom uczestniczącym w tej kampanii stawiano zarzuty dyscyplinarne.  
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dofinansowanie w ramach konkursu „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, chociaż zostało założone 
tylko na osiemnaście dni przed terminem składania wniosków, a doświadczenie w realizacji projektów było jednym 
z kryteriów wyboru (w zarządzie organizacji zasiada kilka osób związanych z jednym z koalicjantów partii Prawo  
i Sprawiedliwość). Fundusz Sprawiedliwości przyznał dotacje na pomoc postpenitencjarną kilku organizacjom, które 
nie miały odpowiedniego doświadczenia, ale otwarcie zadeklarowały, że ich działalność opiera się na wartościach 
chrześcijańskich. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wymagał jako wstępnego warunku przyznania dotacji 
złożenia przez podmiot aplikujący pozytywnej rekomendacji od Ministerstwa Środowiska i Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat pojawiło się wiele skarg dotyczących przejrzystości procedur 
finansowania. Według raportu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) w okresie od listopada 
2015 roku do listopada 2018 roku w dwudziestu jeden ministerstwach stwierdzono sześćdziesiąt naruszeń zasad 
pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
 
Według analizy danych z pięciu resortów: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministerstwa Obrony Narodowej, przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na początku 2018 roku,  
70 procent funduszy przyznanych organizacjom społecznym w latach 2013–2017 trafiło do podmiotów, które 
otrzymywały fundusze zarówno przed wyborami w 2015 roku,  które wyniosły do władzy obecny rząd Prawa  
i Sprawiedliwości, jak i już po nich. Z pozostałych środków 15 procent trafiło do organizacji, które otrzymały 
dotacje tylko pod rządami Platformy Obywatelskiej (PO), podczas gdy pozostałe 15 procent trafiło do podmiotów, 
które były finansowane wyłącznie przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, co wskazuje, że od 2015 roku 
nastąpiła zmiana wśród organizacji otrzymujących wsparcie rządowe.  
 
Pozytywnym aspektem jest to, że w 2018 roku Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego po raz pierwszy rozdysponował środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Procedura 
została przeprowadzona przejrzyście, a wsparcie skierowano do większej niż dotychczas liczby małych podmiotów. 
Organizacje społeczne wyraziły już jednak pewne obawy co do zasad przyznawania dotacji, które zostały 
opublikowane dla programu zaplanowanego na 2019 rok. Okazuje się bowiem, że jednym z kryteriów ma być 
jakość pomysłu na projekt, ale nie ustalono jednocześnie żadnych jasnych i obiektywnych kryteriów jego oceny. 
Inne nowe programy rządowe, takie jak Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), zostały w ciągu 
roku przygotowane, ale nie wystartowały.  
 
Innym potencjalnie pozytywnym zjawiskiem jest ogłoszenie przez rząd w 2018 roku, że od początku 2019 roku 
będzie wspierał finansowo budowę kapitałów żelaznych organizacji społecznych. Nie wiadomo jednak, jak duża 
grupa takich podmiotów skorzysta z tej inicjatywy, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczony budżet przeznaczony 
na te działania. Dlatego wpływ tego wsparcia na kondycję finansową organizacji można będzie ocenić dopiero  
w nadchodzących latach. 
 
Poziom finansowania ze strony władz lokalnych nie zmienił się w 2018 roku. Samorządy nadal na szeroką skalę 
zlecają organizacjom świadczenie różnych usług w dziedzinach takich jak pomoc społeczna, sport i kultura.  
 
Ponieważ był to rok wyborczy, lokalne przedsiębiorstwa wykazywały większą ostrożność we wspieraniu działań, 
którym władze lokalne mogą być przeciwne. Niektóre firmy wspierają organizacje społeczbe, które nie otrzymują 
już pieniędzy od rządu, ale robią to bez rozgłosu. Przedsiębiorstwa państwowe wspierają tylko te organizacje, które 
popierają władze.  
 
Dostęp organizacji obywatelskich do finansowania zagranicznego był w 2018 roku w dalszym ciągu ograniczony. 
Organizacjom nadal odmawiano dostępu do niektórych funduszy przyznanych przez Komisję Europejską. Na 
przykład rząd zdecydował o przeniesieniu odpowiedzialności za wdrożenie Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 
(FAMI), skierowanego na integrację osób przybyłych do państw członkowskich Unii Europejskiej, na szczebel 
wojewódzki, gdzie środki są obecnie wydawane bezpośrednio przez wojewodów. Ponadto, rząd kontynuował spór 
ze stroną norweską dotyczący uruchomienia nowej edycji grantów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  
i Grantów Norweskich. W wyniku wypracowanego ostatecznie kompromisu fundusze mają być podzielone na dwie 
części - centralną (obejmującą 30 milionów euro)  oraz regionalną (23 miliony euro). Kiedy pod koniec października 
2018 roku wybrano niezależne konsorcjum polskich organizacji pozarządowych (składające się z Fundacji im. 
Stefana Batorego, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji 
Obywatelskich) do realizacji ogólnokrajowego komponentu tych funduszy, polski rząd zagroził, że nie uzna tej 



Indeks rozwoju i stabilności organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 2018  7

decyzji. Środki, które miały być uruchomione jesienią 2018 roku, zostały przesunięte o co najmniej kolejny rok, 
najprawdopodobniej do czasu już po zaplanowanych wówczas wyborach parlamentarnych. Trudno nie zauważyć, że 
takie opóźnienie leży w interesie rządu, ponieważ fundusze będą finansować działania, które raczej nie mieszczą się 
w jego agendzie. Dotyczy to w szczególności planowanego wsparcia skierowanego na rozwój demokracji, 
wzmocnienie partycypacji społecznej i promocję równych szans. Ponadto operator regionalnego strumienia 
wsparcia w ramach funduszy norweskich nie został jeszcze wybrany, a rząd nadal naciska, aby funkcję tę pełnił 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
 
Organizacje pozarządowe w coraz większym stopniu angażują się w inicjatywy mające na celu pozyskiwanie 
funduszy  na inicjatywy społeczne lub kulturalne, w tym crowdfunding oraz zbiórki publiczne. Według badania 
Stowarzyszenia Klon/Jawor z końca 2018 roku zbiórki publiczne i darowizny prywatne stanowią jednak zaledwie  
7 procent całkowitego budżetu sektora organizacji obywatelskich. Lokalne organizacje społeczne prowadzą także 
więcej akcji charytatywnych na rzecz swoich lokalnych społeczności i wprowadzają nowe formy fundraisingu, takie 
jak giving circles (forma filantropii uczestniczącej, w ramach której grupy osób prywatnych przekazują własne 
pieniądze lub czas na rzecz wspólnego funduszu, a następnie razem decydują, jakie projekty dobroczynne lub 
społeczne będą wspierać) oraz podwójne wyzwania (double challenge – mechanizm łączący filantropię indywidualną  
i korporacyjną z filantropią typu venture philanthropy w celu wspierania wartościowych inicjatyw społecznych.)  
Obie te formy są propagowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 
 
Poza tym więcej organizacji pozarządowych zwraca się do osób prywatnych z prośbą o darowizny, w tym także 
przekazywane w ramach mechanizmu jednego procentu, co już przyniosło pozytywne rezultaty. Zbiórka 1% 
podatku za 2017 rok (której wyniki ogłoszono w połowie 2018 roku) była największa w historii – Polacy przekazali 
761,3 miliona złotych, o prawie 100 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim. Z mechanizmu jednego 
procentu skorzystało ponad 14 milionów osób (ponad połowa wszystkich podatników). Godny uwagi był również 
fakt, że kilka organizacji społecznych działających na rzecz wspierania demokracji i rządów prawa zebrało w ramach 
tego mechanizmu znaczne kwoty. Na przykład Fundacja dla Polski, która zarządza Funduszem Obywatelskim, oraz 
Fundacja im. Stefana Batorego zgromadziły ponad 1 milion złotych. Organizacje strażnicze, takie jak Sieć 
Obywatelska Watchdog Polska i Fundacja Panoptykon zebrały natomiast od 140 tysięcy do 350 tysięcy złotych. 
 
Działalność organizacji pozarządowych przynosząca dochód nie uległa istotnej zmianie w 2018 roku. Według 
Stowarzyszenia Klon/Jawor tylko 7 procent organizacji pozarządowych pozyskuje część funduszy przez działalność 
gospodarczą (sprzedaż produktów lub usług). Kolejne 18 procent pobiera opłaty za świadczone usługi w celu 
uzyskania środków na działalność statutową. Znaczenie obu źródeł finansowania w budżetach organizacji 
obywatelskich jest minimalne: działalność gospodarcza stanowi zaledwie 5 procent całkowitego budżetu sektora, 
a płatna działalność statutowa – 10 procent.  
 
Systemy zarządzania finansami organizacji społecznych nie uległy w ciągu tego roku zmianie. Tylko największe  
z nich przechodzą niezależne audyty i mają jasne procedury finansowe. 
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Rząd nadal dzieli sektor na słuszne organizacje, z którymi warto współpracować, i pozostałe podmioty,  
z którymi lepiej nie utrzymywać kontaktów. Taka postawa jest w pewnym stopniu widoczna również w sektorze 
biznesu, zwłaszcza wśród dużych przedsiębiorstw państwowych i ich fundacji. Firmy prywatne również w dużej 
mierze przestały wspierać organizacje krytykowane przez rząd lub partię rządzącą. 
 
Niektóre organizacje coraz częściej wykorzystują media społecznościowe do propagowania swojej działalności. 
Działania te nie wywarły jednak jeszcze większego wpływu na cały sektor. W 2018 roku koalicja złożona  
z dwudziestu siedmiu organizacji obywatelskich zorganizowała na zasadach partycypacyjnych kampanię „Organizacje 
społeczne. To działa!”. W jej ramach uruchomiono stronę internetową, opracowano banery internetowe, filmy, 
artykuły i inne materiały marketingu wirusowego, ukazujące różne obszary, w których organizacje społeczne działają 
na rzecz społeczeństwa. 
 
W 2018 roku nie zaszły żadne istotne zmiany w dziedzinie samoregulacji i przejrzystości działania organizacji 
obywatelskich. Tylko niektóre spośród tych podmiotów nadal kładą nacisk na przejrzystość, podczas gdy inne nie 
wprowadziły żadnych zmian w tym obszarze. Większość organizacji nadal nie publikuje raportów rocznych. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami uczestników i uczestniczek panelu 
eksperckiego, innych badaczy oraz autora raportu i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy USAID lub FHI 360. 
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O INDEKSIE 
 
Indeks poziomu rozwoju i stabilności organizacji obywatelskich (CSO Sustainability Index) jest podstawowym 
narzędziem analitycznym służącym do pomiaru poziomu rozwoju sektora obywatelskiego w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji. Indeks śledzi przeobrażenia w sektorze pozarządowym w dwudziestu 
czterech krajach przez ostatnie dwadzieścia lat. Bada szeroko ogólne uwarunkowania funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego, skupiając się na otoczeniu prawnym działalności organizacji pozarządowych,  
ich zdolnościach organizacyjnych, kondycji finansowej, efektywności prowadzonego rzecznictwa, świadczonych 
usługach, infrastrukturze oraz wizerunku społecznym. Każdy z tych wymiarów jest w Indeksie oceniany na 
siedmiopunktowej skali, gdzie liczba 1 oznacza bardzo zaawansowany poziom rozwoju, a 7 słabą kondycję. Indeks 
jest prowadzony przez amerykańską Agencję na rzecz Międzynarodowego Rozwoju (U.S. AID) we współpracy  
z organizacjami partnerskimi w każdym z wymienionych dwudziestu czterech krajów. W Polsce badanie od niemal  
15 lat jest realizowane przez Instytut Spraw Publicznych. 
 
W celu uzyskania więcej informacji o badaniu prosimy o kontakt z Instytutem Spraw Publicznych pod adresem: 
filip.pazderski@isp.org.pl. 
 
Angielska wersja raportu 2018 CSO Sustainability Index dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz Eurazji jest 
dostępna pod adresem: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society. 

 




